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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : groen 
Groen hebben we dus in de zomer. Het is de kleur van de groei – ook in 
geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw Petra de Vries, Kerkewijk 115-i 
 
Vandaag, zondag 25 juli a.s. is de diaconale collecte bestemd voor… 

 
Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke hulporganisatie 
opgericht in 1989. Onze stichting heeft zich tot doel gesteld om een helpende 
hand te bieden aan de medemens in nood. Als bijvoorbeeld bij instanties en 
overheid geen hulp meer mogelijk is, kan onze stichting een uitkomst bieden. 
Wij kunnen bijdragen leveren aan voedsel, kleding en goederen. Zo nodig ook 
eenmalig financieel ondersteunen. Dit doen wij praktisch, snel, discreet en 
adequaat, zonder allerlei overbodige formaliteiten. 
Wij verlenen hulp aan een ieder die in acute nood is ongeacht afkomst, 
ouderdom, religie of nationaliteit. Iedereen is welkom bij ons! Door velerlei 
omstandigheden kunnen mensen in nood terecht komen. Bijvoorbeeld door het 
verliezen van je baan, na een echtscheiding, bij huur- of energieschulden, bij 
arbeidsongeschiktheid, of gewoon omdat het even financieel moeilijk gaat. Voor 
elke situatie proberen wij samen naar een oplossing te zoeken. Wij hebben ook 
goede relaties met en korte lijnen naar diverse hulpinstanties in Veenendaal. 
Alhoewel wij een kleine stichting zijn, vormen we als onafhankelijke stichting een 
welkome aanvulling op de hulporganisaties in Veenendaal.  
Kerk en Minima kan haar dankbare werk alleen doen dankzij giften van 
particulieren, kerkleden, bedrijven/instellingen en collectes in Veenendaalse 
kerken. 
Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken op onze bankrekening  
NL87 RABO 0395 1229 45 t.a.v. Stichting Kerk en Minima te Veenendaal. 
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Ventilatie in de Petrakerk 
Vorige week heeft Ton Keijman op deze plaats iets verteld over het stap voor 
stap uitbreiden van bezetting en activiteiten in de kerkzaal. 
Zondag 18 juli j.l. hebben we weer wat extra stapjes gedaan: 
- Aantal bezoekers verhoogd tot 75, uiteindelijk waren 72 + 15 medewerkers 

= 89 personen in de dienst aanwezig.  
- Zowel het aanvangs- als het slotlied meegezongen en de groet en 

bemoediging uitgesproken. 
- Tegelijkertijd hadden we de nooddeuren open ter verbetering van de 

ventilatie, in deze tijd van het jaar is dat goed te doen. 
 
In de grafiek ziet u het resultaat van de CO2 meter. Daarmee meten we de 
“vervuiling” van de lucht veroorzaakt door het uitademen van de aanwezigen.   

  
In het Bouwbesluit van 2012 wordt een grens van 1.200 ppm geadviseerd. Op 
advies van de Huisvestingscommissie houden we 1.000 ppm aan en daar 
blijven we ruim onder. De CO2 meter staat rechts voor in de kerk op een statief, 
vriendelijk maar dringend verzoek om daar minimaal 2 mtr. afstand van te 
houden. 

In de komende weken gaan de Huisvestingscommissie en het College van 
Kerkrentmeester met de ventilatie aan de slag. Aan de tuinkant worden, 
afsluitbare, luchtinlaatroosters gemaakt. Op het dak van het koor wordt een 
afzuiginstallatie geplaatst. Zowel het afsluiten van de inlaatroosters als het 
inschakelen van de afzuiginstallatie wordt gestuurd door het CO2 niveau. Wordt 
dat te hoog gaan de luchtkleppen open om verse lucht binnen te laten en de 
afzuiging aan om vervuilde lucht af te zuigen. In de loop van de tijd wordt nog 
bepaald of de instromende lucht, elektrisch, verwarmd moet worden om “kouwe” 
trek te voorkomen.   
Daarmee voldoet de kerkzaal aan het bouwbesluit van 2012 de enige tot nu toe 
bekende richtlijn. Al die tijd blijven we het CO2 niveau meten zodat we wekelijks 
kunnen schakelen met wat wel en niet mogelijk is.  
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Startweekend 18 en 19 september 
Ondanks de recente ontwikkelingen van de Corona cijfers zijn we als werkgroep 
van mening dat we het startweekend van 18 en 19 september a.s. op een 
veilige manier kunnen organiseren. 
 
Voorlopig programma: 
Zaterdag 18 september 
10:00 – 15:00  Kringloopmarkt met spullen, kleding en boeken. De 
opbrengsten te besteden aan een duurzaam doel 

Kleedjesmarkt voor de jongsten met speeltoestellen 
16:00 – 19:00 Gemeente BBQ voor iedereen   
19:00 - …?  Nacht zonder dak voor de jongeren 
Zondag 19 september 
09:30 – 10:30  Eredienst o.l.v. ds. Coby de Haan 
10:30 – 11:15  Gemeente brunch 
11:15  - 15:00 Activiteiten programma: Fietsen, Wandelen, Ecologische 
puzzeltocht, Mini musical, spelletjes in Het Trefpunt 
 
Meer details en inschrijvingen binnenkort op de website. 
Wilt u meehelpen bij een van de activiteiten? 
Graag! zw-actief@pkn-veenendaal.nl 
  
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 25 juli 2021: 
Direct 165, Opname 74 
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Samen Een bezorger voor Rhenen, Elst en Overberg 

In verband met het terugdringen van de portokosten zijn wij op zoek naar 
meerdere vrijwilligers, die ons kerkblad  Samen Een in Elst, Rhenen en 

Overberg willen gaan bezorgen. 
Het gaat om 5 adressen in Elst, 7 in Rhenen en 3 in Overberg. 

Als er meerdere vrijwilligers zijn kan de bezorging per 2 weken rouleren tussen 
jullie. 

 
Als je denkt: Dit wil ik wel doen, Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je 

eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 
Kerkelijk Bureau. 

tel. 595203  of  e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
 
 
 
 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
 

In de zomerperiode van 19 juli t/m 29 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen 
 op vrijdag geopend van  9.00 tot 12.00 uur 

U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht  inspreken / mailen. 
0318-595203 

kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te 
vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest. 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag 
a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

